แพคเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน
(ทีพ
่ ัก+เทีย
่ ว+อาหาร)

เที่ยว 7 เกาะ ชมพระอาทิตย์ตก ดานา้ ตื้น ทะเลแหวก
เกาะยาวาซัม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ (โดยเรือหางยาว)
เกาะไม้ไผ่ ถา้ ไวกิ้ง อ่าวมาหยา เกาะพีพีดอน (โดยสปี ดโบ๊ท)
วันแรก

เช็คอิ นที่พกั – ท่าเรืออ่าวนาง – เกาะยาวาซัม – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะทับ – เกาะหม้อ –
ชมพระอาทิ ตย์ตก (Join Trip)
11.00 น. เดินทางสู่ทพี่ กั ด้วยตนเอง และเช็คอินเข้าพัก ชานชเลฮิป โฮสเทล
12.00 น. รถจากบริษทั ทัวร์รบั จากทีพ่ กั ไปยังท่าเรืออ่าวนาง ได้เวลาออกเดินทางไปยังเกาะยาวาซัม ดาน้าชมปะการังน้า
ตื้น ชมปลาหลากสี จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเกาะปอดะ เล่นน้า ชมความงามของหาดทรายขาว น้าทะเลใส ปลาสวยงาม
จากนัน้ เดินทางไปยังเกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เล่นน้าชมความงามของทะเลแหวก (ทะเลแหวกเป็ นปรากฎการณ์
ธรรมชาติ ขึน้ อยู่กบั ระดับน้าแต่ละวัน) รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมความงามของพระอาทิตย์ตกทีถ่ ้าพระนางบีช
19.30 น. เดินทางกลับทีพ่ กั
วันที่สอง
เกาะไม้ไผ่–ถา้ ไวกิ้ง–อ่าวโละซามะ–ปิ เละ–อ่าวมาหยา–หาดมังกี้บีช–เกาะพีพีดอน (Join Trip)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
08.00 น. รถจากบริษทั ทัวร์รบั จากทีพ่ กั ไปยังท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือสปี ดโบ๊ทจากท่าเรืออ่าวนาง เดินทางสู่เกาะไม้ไผ่ เล่นน้า ชมปลาหลากสี จากนัน้ เดินทางสู่
ถ้าไวกิ้ง อ่าวโละซามะ เล่นน้าชมปลาหลากสีและปะการัง ได้เวลาสมควรเดินทางเข้าชมความงามของปิ เละลากูนและอ่าว
มาหยาและหาดมังกี้บชี
รับประทานอาหารเทีย่ งทีห่ อ้ งอาหารทีเ่ กาะพีพดี อน หลังอาหาร อิสระเล่นน้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางกลับทีพ่ กั
วันที่สาม
พักผ่อนตามอัธยาศัย - เช็คเอ๊าท์ที่พกั
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ กั และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอ๊าท์ ท่านสามารถฝากกระเป๋ าไว้ทโี่ ฮสเทลได้ หากมีเทีย่ วบินตอนเย็น และต้องการไปเทีย่ วก่อนกลับ

**รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ
โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ**

สิ่ งที่ควรเตรียมไปด้วย
- ชุดว่ายน้า, ชุดลาลอง, ผ้าเช็ดตัว, รองเท้าแบบลุยน้าได้
- ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, หมวก
- กล้องถ่ายรูป
- ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น
- ยาแก้หวัด แก้แพ้ต่างๆ

การเดิ นทาง

สิ งหาคม – พฤศจิ กายน 2563 **กรุณาเช็คห้องว่างก่อนจองและชาระเงิน**

ราคาแพคเกจทัวร์รวมที่พกั (สาหรับคนไทย)
พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
อัตรานี้ รวม
●
●
●
●
●
●
●
●

3,490.- บาท
500.- บาท

ทีพ่ กั (ชานชเลฮิป โฮสเทล) 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
อาหาร 4 มือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
รถรับ-ส่ง จากทีพ่ กั ไปท่าเรืออ่าวนาง ตามทีร่ ะบุในรายการ
ทัวร์ 7 เกาะ โดยเรือหางยาว, เรือสปี ดโบ๊ท ตามทีร่ ะบุในรายการ (Join Trip) ร่วมกับคณะอื่น
ค่าธรรมเนียมอุทยานสาหรับคนไทย
อุปกรณ์ดำนำ้ ตืน้ พืน้ ฐำน
ไกด์นาเทีย่ วทางทะเล
ประกันภัยจากอุบตั เิ หตุทางทะเล วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์บริษทั
ประกัน)

อัตรานี้ ไม่รวม
●
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทตี่ ้องการใบกากับภาษีเท่านัน้ )
●
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร
และค่าเครื่องดื่มสั ่งพิเศษ เป็ นต้น
●
ค่าเดินทางมาจังหวัดกระบี่
●
รถรับ-ส่งนอกเส้นทาง จากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
●
ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ เป็ นต้น

เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน
●
แจ้งวันเดินทาง, จานวนผู้เดินทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
●
หากตกลงทาการจอง ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากได้รบั การคอนเฟิ ร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทางด้วย

●

กรุณาชาระค่าแพคเกจส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วันก่อนเดิ นทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
●
หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา โดยทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
●
หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า
แพคเกจ รวมถึงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
●
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าแพคเกจทัง้ หมด
***กรณีมเี หตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ บริษทั ฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง***
***ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น ฯ ***
หมายเหตุ
●

●
●
●
●
●

เวลาและรายการท่องเทีย่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมอิ ากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
ไม่แนะนาให้พกพาสิง่ ของมีค่าไป เพราะบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบหากเกิดการสูญหาย
ไม่แนะนาสตรีมคี รรภ์ เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ ซื้อโปรแกรมนี้ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจ
แปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้
กรณีทที่ ่านเป็นอิสลาม, ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
(บางกรณีอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม)
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีเ่ กิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าแพคเกจทัง้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
***********************************************************************

